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Candidates are required to give their answers in their own words as for as practicable. 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি প্রশ্নের পূণণমাশ্নের ক্ষেশ্নদণশক। 

পরীিার্ণীশ্নদর যর্াসম্ভব ক্ষেশ্নের ভাষায় উত্তর ক্ষদশ্নে হশ্নব। 

1. Answer any five of the following questions:                   2x5=10 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে পাাঁচক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                       

a) What are the different kinds of laukika sannikarṣa? 

ক্ষবক্ষভন্ন প্রকার যিৌক্ষকক সক্ষন্নকষণগুক্ষি ক্ষক ক্ষক? 

b) Why is ākāśa not accepted by the Cārvāka-s? 

চাবণাকগণ আকাশ স্বীকার কশ্নরে ো যকে? 

c) What is the eightfold path of Buddhism? 

যবৌদ্ধমশ্নে অষ্টাক্ষিকমাগণ ক্ষক?  

d) What is nirvana? 

ক্ষেবণাণ ক্ষক? 

e) What is anekantāvada? 

অশ্নেকান্তবাদ ক্ষক? 

f) What are the substances admitted in Vaiśeṣika philosophy? 

ববশ্নশক্ষষক দশণশ্নে স্বীকৃে দ্রবযগুক্ষি ক্ষক ক্ষক?  

g) What are the astika schools of Indian Philosophy?  

ভারেীয় দশণশ্নে আক্ষিক সম্প্রদায়গুক্ষি ক্ষক ক্ষক? 

h) What is abhāva? 

‘অভাব’ কাশ্নক বশ্নি? 

2. Answer any four of the following questions:                     5x4=20 

   ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে চারক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                      

a) Why does the Vaisesika-s admit viśeṣa as a separate category? Explain briefly. 

ববশ্নশক্ষষকগণ যকে ‘ক্ষবশ্নশষশ্নক’ স্বেন্ত্র পদার্ণরূশ্নপ স্বীকার কশ্নরশ্নেে? সংশ্নিশ্নপ বযাখ্যা কর। 



b) Why do the Cārvāka-s accept pratyakṣa as the only pramāṇa?                             

চাবণাকগণ প্রেযিশ্নকই একমাত্র প্রমােরূশ্নপ স্বীকার কশ্নরে যকে? 

c) What are the pañchamahāvrata-s accepted by the Jaina-s? Explain briefly.                          1+4 

বেেমশ্নে পঞ্চমহাব্রেগুক্ষি ক্ষক ক্ষক? সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচো কর। 

d) Give a brief account of different types of alaukika pratyakṣa after the Naiyāyika-s  

বেয়াক্ষয়কগণ স্বীকৃে ক্ষবক্ষভন্ন প্রকার প্রেযিগুক্ষি ক্ষক ক্ষক?  

e) What is meant by ‘kṣaṇika’? Explain the Buddhists doctrine of kṣaṇikatvavāda?            1+4 

‘িক্ষণক’ বিশ্নে ক্ষক যবাঝায়? যবৌদ্ধ িক্ষণকত্ববাদ বযাখ্যা কর। 

f) What are the five avayava-s of parārthānumāna? Explain briefly.                                                1+4 

পরার্ণােুমাশ্নের পাাঁচক্ষি অবয়ব ক্ষক ক্ষক? সংশ্নিশ্নপ আশ্নিাচো কর। 

3. Answer any one of the following questions:                                     10x1=10 

ক্ষেম্নক্ষিক্ষখ্ে যয যকাে একক্ষি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                      

a) What are the pramāṇa-s recognised by the Naiyāyika-s? Explain pratyakṣa pramāṇa of the Nyāya.  
        2+8 

বেয়াক্ষয়ক স্বীকৃে প্রমােগুক্ষি ক্ষক ক্ষক? েযায়সম্মে প্রেযি প্রমাণ বযাখ্যা কর। 
b) What is anekānta? State the Jaina anekāntavāda?                                                         2+8 

অশ্নেকান্ত ক্ষক? বেে অশ্নেকান্তবাদ ক্ষববৃে কর। 
c) Explain the Buddhists theory of pratityasamutpādavāda. 

যবৌদ্ধ ‘প্রেীেযসমুেপাদবাদ’ বযাখ্যা কর। 


